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Ttirkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi (TCMB) tarafmdan yaptlan basm duyurusunda,
TCMB ile <;in Halk Cumhuriyeti Merkez Bankasi arasmda 2019 y1lmda yenilenen swap (para
takas1) anla~mast 9en;evesinde, <;in Yuam (CNY) fonlamasmm ilk kullandmmlan 18 Haziran
2020 tarihinde yaptld1g1, ilgili bankalar arac1hg1 ile ~esitli sekt~rlerdeki T~rk sirketlerinin
<;in'den ithalatlanm CNY cinsinden odeme yaparak ger9ekle~tirildigi ifade edilmektedir.
Duyurunun devammda, soz konusu swap anlasmas kaynaklarmm kullamlmas1 ile
birlikte uluslararas1 ticaret odemelerinde yerel para kullamm1 ve Ttirk firmalannm uluslararas1
likiditeye erisimi a~rsmndan ~nem arz ettigi vurgulanmaktadir. An1lan duyuruya aadaki
baglantt adresinden erisim saglanabilmektedir.
https ://www.tcmb.gov. tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+ TR/Main+Menu/Duyurular/Basin/202
0/DUY2020-33
Soz konusu duyurunun Ticaret Odalan/ihracat91 Birliklerine iletilmesi hususunda
bilgilerini ve geregini rica ederim.
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TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi (TCMB) ile i:;in Halk Cumhuriyeti Merkez Bankasi arasinda
2019 y1linda yenilenen swap (para takas1) anla~mas1 c;:erc;:evesinde i:;in Yuan, (CNY) fonlamas1nin ilk
kulland1nmlan 18 Haziran 2020 tarihinde yapilm1~t1r. Bu sayede ilgili bankalar aracil1g1 ile c;:e~itli
sektorlerdeki TUrk ~irketleri, i:;in'den ithalatlann1 CNY cinsinden odeme yaparak gerc;:ekle~tirmi~tir.
Swap anla~mas1 kaynaklannin kullanilm1~ olmas1, uluslararas1 ticaret odemelerinde yerel para
kullan1m1 ve TUrk firmalannin uluslararas1 likiditeye eri~imi ac;:1s1ndan onem arz etmekte olup ayni
zamanda her iki Ulke aras1ndaki mali isbirliini de gUc;:lendirecek bir ad1m olarak
degerlendirilmektedir.

bte yandan ticari bankalar da uluslararas1 faaliyetlere ili~kin UrUn yelpazelerini, soz konusu swap
anlasmasin dayanak alan bir strateji ile geni~letebileceklerdir.
TCMB, uluslararas1 ticaret odemelerinin yerel para birimleri ile yapilmasinin yarn s1ra swap
anla~malann1 ve bu kaynaklannin kullan1min1 desteklemeye devam edecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
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